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8.10 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Organização da Seleção 

Pública Simplificada do presente Processo. 

8.11 A documentação referente a todas as etapas da presente Seleção Pública Simplificada 

deverá ser mantida em arquivo impresso e/ou eletrônico por no mínimo 6 (seis) anos, em 

atendimento à Resolução nº 14 do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ.  

8.12 O foro para dirimir quaisquer questões relacionadas à realização do Processo Seletivo 

Simplificado de que trata este Edital será o da cidade de Abreu e Lima/PE.  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

QUADRO DE PROFISSIONAIS E QUANTIDADE DE VAGAS PARA PROCESSO DE SELEÇÃO 
SIMPLIFICADA 

Anexo I 

 

1 - QUADRO DE 

VAGAS, REQUISITOS, 

FUNÇÃO/NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE. 

QUANTITATIVO DE 

VAGAS 

TOTAL 

REMUNERAÇÃO R$ CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

ASSISTENTE SOCIAL – 

NÍVEL SUPERIOR 

COMPLETO EM 

SERVIÇO SOCIAL 

 

9 

 

1.800,00 

 

30H 

PSICÓLOGO – NÍVEL 

SUPERIOR COMPLETO 

EM PSICOLOGIA 

 

5 

 

1.800,00 

 

30H 

NUTRICIONISTA – NÍVEL 

SUPERIOR EM 

NUTRIÇÃO 

 

1 

 

1.800,00 

 

30H 

SUPERVISOR – 

PREFERENCIALMENTE, 

PSICÓLOGO, 

ASSISTENTE SOCIAL, 

PEDAGOGO, 

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL. 

 

 

2 

 

 

 

 

1.800,00 

 

 

30H 
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ADVOGADO – NÍVEL 

SUPERIOR COMPLETO 

BACHAREL EM DIREITO, 

COM REGISTRO NA 

OAB. 

 

1 

 

1.800,00 

 

20H 

ORIENTADOR SOCIAL - 

NÍVEL MÉDIO 

COMPLETO 

 

6 

 

1.100,00 

 

40H 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO – 

NÍVEL MÉDIO 

COMPLETO 

 

3 

 

954,00 

 

40H 

ENTREVISTADOR – 

NÍVEL MÉDIO 

COMPLETO 

12 954,00 40H 

DIGITADOR - NÍVEL 

MÉDIO COMPLETO 

12 954,00 40H 

VISITADOR 

(ORIENTADOR SOCIAL) 

– NÍVEL MÉDIO 

COMPLETO 

6 954,00 30H 

TÉCNICO DE NÍVEL 

MÉDIO – CERTIFICADO 

DE CONCLUSÃO DO 

NÍVEL MÉDIO 

2 954,00 40H 

OFICINEIRO (ARTE, 

ESPORTE, LAZER, 

GRAFITAGEM E 

MUSICA) – NÍVEL 

MÉDIO COMPLETO 

4 1.100,00 40H 

RECEPCIONISTA – NÍVEL 

MÉDIO COMPLETO 

6 954,00 40H 

SUPERVISOR DO 

CADASTRO ÚNICO – 

NÍVEL MÉDIO 

COMPLETO 

2 1.100,00 30H 

EDUCADOR/CUIDADOR 

- NÍVEL MÉDIO 

10 954,00 PLANTÃO 12X36 
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COMPLETO 

PORTEIRO – NÍVEL 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

12 954,00 PLANTÃO 12X36 

PORTEIRO – NÍVEL 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

08 954,00 40 H 

VIGIA – NÍVEL 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

20 954,00 PLANTÃO 12X36 

COZINHEIRO SCFV – 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

4 954,00 40H 

COZINHEIRO CASA DE 

ACOLHIMENTO – NÍVEL 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

2 954,00 PLANTÃO 12X36 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS - NÍVEL 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

17 954,00 40H 

 

ANEXO II 

Atribuições 

ASSISTENTE SOCIAL  

REQUISITO: Curso de Graduação em Serviço Social, Registro no Conselho de Classe e experiência mínima de 
01 (um) ano com atuação em Programas ou Projetos Sociais. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 horas  
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ATRIBUIÇÕES:  
 
Atuar nos Programas e Serviços da Secretaria de Assistência Social, CRAS, CREAS, CENTRO POP, Acolhimento 
Institucional, Cadastro Único, Acessuas Trabalho; Produzir relatórios e documentos necessários ao serviço; 
Executar procedimentos profissionais para escuta qualificada individual e em grupo. Acolhida, oferta de 
informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias dos Programas, Serviços e Ações; 
Mediação dos processos grupais do serviço para famílias; Realização de atendimento individualizado e visitas 
domiciliares as famílias referenciadas; Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território; 
Assessoria aos serviços desenvolvidos no território; Acompanhamento das famílias em descumprimento de 
condicionalidades; Alimentação de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento 
do trabalho de forma coletiva; Articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de 
abrangência; Executar outras atividades correlatas. 

 

 

PSICÓLOGO 

REQUISITO: Curso de Graduação em Psicologia, Registro no Conselho de classe e experiência mínima de 01 
(um) ano com atuação em Programas ou Projetos Sociais. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 horas  

ATRIBUIÇÕES:  
Atuar nos Programas e Serviços da Secretaria de Assistência Social; Produzir relatórios e documentos 
necessários ao serviço; Executar procedimentos profissionais para escuta qualificada individual e em grupo; 
Elaboração, em conjunto com o coordenador e demais colaboradores, do projeto político-pedagógico do 
serviço; Acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas famílias; Mediar os processos grupais 
do serviço para famílias; Realizar atendimento individualizado e visitas domiciliares as famílias referenciadas. 

 

 

 

NUTRICIONISTA 

REQUISITO: - Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso Superior de Nutrição. - Registro no Conselho 
Regional de Nutricionistas – CRN (Apresentação da Carteira com o nº do Registro) e experiência mínima de 
01 (um) ano com atuação em Programas ou Projetos Sociais. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 horas  
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ATRIBUIÇÕES:  
Planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação dos programas e Serviços, com base no 
diagnóstico e nas referências nutricionais; Propor e realizar ações de educação alimentar e nutricional, para 
os usuários dos Programas da Política de Assistência Social; Elaborar fichas técnicas de preparações que 
compõem o cardápio; Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, armazenamento, produção 
e distribuição dos alimentos, zelando pela quantidade, qualidade, conservação dos produtos, observada 
sempre as boas práticas higiênico-sanitárias; 

 

SUPERVISOR 

REQUISITO: - Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso Superior nas áreas de Serviço Social, Psicologia, 
Pedagogia ou Terapia Ocupacional e experiência mínima de 06 (seis) meses com atuação em Programas ou 
Projetos Sociais. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 horas  

ATRIBUIÇÕES:  
Realizar a caracterização e diagnóstico do território por meio de formulário específico de acordo com as 
orientações técnicas; Realizar reuniões semanais com os visitadores para planejar a visita domiciliar; 
Acompanhar, quando necessário, os visitadores na realização das visitas domiciliares às famílias incluídas no 
Programa Criança Feliz; Acolher, discutir e realizar encaminhamentos das demandas trazidas pelo visitador; 
Fazer devolutiva ao visitador acerca das demandas solicitadas; Organizar reuniões individuais ou em grupo 
com os visitadores para realização de estudos de caso; Participar de reuniões intersetoriais para realização 
de estudo de caso; Participar de reuniões com o Comitê Gestor Municipal; Realizar capacitações para 
visitadores; Identificar temáticas relevantes e necessárias para realização de capacitação contínua dos 
visitadores; Solicitar ao Comitê Gestor Municipal a realização de capacitação para os visitadores; Auxiliar na 
identificação de profissionais para participação na capacitação para os visitadores; Realizar o registro das 
informações das famílias no Programa Criança Feliz, bem como das visitas domiciliares no Prontuário 
Eletrônico do SUAS; Preencher relatórios de acompanhamento das visitas domiciliares. 

ADVOGADO 

REQUISITO: - Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso Superior Bacharel em Direito.   Registro na OAB. 
E experiência mínima de 01 (um) ano com atuação em Programas ou Projetos Sociais. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas  

ATRIBUIÇÕES:  
Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de informações e orientações; 
elaboração, junto com as famílias/indivíduos, do Plano de acompanhamento Individual e/ou Familiar, 
considerando as especificidades e particularidades de cada um; realização de acompanhamento 
especializado por meio de atendimentos familiar, individuais e em grupo; realização de visitas domiciliares às 
famílias acompanhadas pelo CREAS e pela Casa de Acolhimento, quando necessário; realização de 
encaminhamentos monitorados para a rede sócio assistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de 
defesa de direito; Trabalho em equipe interdisciplinar; orientação jurídica social (advogado); alimentação de 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

REQUISITO: Certificado de Conclusão do Ensino Médio e experiência mínima de 01 (um) ano.  

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas  

ATRIBUIÇÕES: Executar atividades que requerem noções básicas de informática; Realizar serviços 
administrativos ligados às áreas das diversas Secretarias, Órgãos e Assessorias Municipais, sob orientação e 
supervisão do responsável pelo setor; Suporte a reuniões e redação das respectivas atas; Exercer atividade 
na área de recepção, além de receber e despachar correspondências e encomendas; Atender ao telefone; 
Auxiliar a coordenação nas questões administrativas, suporte em dispensa, mapeamento de necessidade de 
solicitação de materiais; 

 

 

registros e sistemas de informação sobre as ações desenvolvidas; participação nas atividades de 
planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; participação das atividades de 
capacitação e formação continuada da equipe do CREAS e da Casa de Acolhimento, reuniões de equipe, 
estudos de casos, e demais atividades correlatas; participação de reuniões para avaliação das ações, 
resultados atingidos, planejamento das ações a serem desenvolvidas e definição de fluxos; instituição de 
rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos de 
informações e procedimentos; Acompanhamento aos técnicos e usuários em reuniões e/ou audiência do 
Ministério Público e do Judiciário. 

ORIENTADOR SOCIAL 

REQUISITO: Certificado de Conclusão do Ensino Médio e experiência mínima de 01 (um) ano com atuação 
em Programas ou Projetos Sociais.  

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas  

ATRIBUIÇÕES: Função exercida por profissional de, no mínimo, nível médio, com atuação constante junto 
ao(s) Grupo(s) e responsável pela execução do SCFV e pela criação de um ambiente de convivência 
participativo e democrático; desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando 
à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade 
e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família; 
desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re) construção da autonomia, 
autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, 
contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações 
intergeracionais; assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social; apoiar e 
desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa; atuar na recepção dos usuários possibilitando 
ambiência acolhedora; apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, 
assegurando a privacidade das informações; apoiar e participar no planejamento das ações. 
 

ENTREVISTADOR/DIGITADOR 

REQUISITO: Certificado de Conclusão De Ensino Médio, Experiência de um ano e Certificado do Curso de 
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VISITADOR/ORIENTADOR SOCIAL 

REQUISITO: Certificado de Conclusão De Ensino Médio 

REMUNERAÇÃO MENSAL: 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30h 

ATRIBUIÇÕES: Observar os protocolos de visitação e fazer os devidos registros das informações acerca das atividades 

desenvolvidas; Consultar e recorrer ao supervisor sempre que necessário; Registrar as visitas domiciliares; Identificar e 
discutir com o supervisor demandas e situações que requeiram encaminhamentos para a rede (como educação, cultura, 
justiça, saúde ou assistência social), visando sua efetivação. Realizar a caracterização da família, por meio de formulário 
específico; Realizar a caracterização da gestante, por meio de formulário específico; Realizar a caracterização da 
criança, por meio de formulário específico; Realizar o diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil, por meio de 
formulário específico; Preencher o instrumento “Plano de Visita” para planejamento do trabalho junto às famílias; 
Realizar o trabalho diretamente com as famílias, por meio das visitas domiciliares, orientando-as para o fortalecimento 
do vínculo e capacitando-as para realizar as atividades de estimulação para o desenvolvimento integral da criança, 
desde a gestação; Orientar as famílias sobre as atividades de estimulação adequadas à criança a partir do diagnóstico 
inicial de seu desenvolvimento; Acompanhar e apoiar as ações educativas realizadas pelas próprias famílias junto às 
crianças e as ações realizadas pelas gestantes; Acompanhar os resultados alcançados pelas crianças e pelas gestantes; 
Participar de reuniões semanais com o supervisor para repassar o trabalho realizado durante a visita domiciliar e para 
planejar as Modalidades de Atenção; Executar o cronograma de visitas domiciliares às famílias; Participar das 
capacitações destinadas aos visitadores; Colaborar com o supervisor no levantamento de temáticas a serem abordadas 
na educação continuada e permanente; Informar imediatamente ao supervisor situações em que forem identificadas ou 
percebidas circunstâncias ou casos que indiquem problemas na família como, por exemplo, suspeita de violência 
doméstica e dificuldades de diagnóstico precoce ou de acesso a serviços e direitos de crianças com deficiência, para que 
o supervisor acione a rede de serviços; Realizar o acompanhamento da criança, por meio de formulário específico. 

 

TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 

REQUISITO: Certificado de Conclusão de Ensino Médio e experiência mínima de 06 (seis) meses com atuação 
em Programas ou Projetos Sociais. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40H 

ATRIBUIÇÕES: Executar rotinas administrativas nas áreas de atuação de programas, projetos, serviços e\ou 

benefícios sócioassistênciais; Conhecer a realidade do território, sensibilização e capacidade relacional com 

as famílias; Recepcionar e prestar informações aos usuários da Política de Assistência Social, mediar 

processos grupais próprios dos serviços sócioassistênciais; Participar de reuniões sistemáticas de 

planejamento de atividades.  

 

ENTREVISTADOR DO CADÚNICO.   

REMUNERAÇÃO MENSAL: 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

ATRIBUIÇÕES: Executar as instruções operacionais de digitação; Conferir dados digitados; Operar terminal 
de computador e microcomputador; Interpretar as mensagens fornecidas pela máquina para identificação 
dos registros incorretos; e executar outras atividades correlatas à função; Atender/Entrevistar famílias e/ou 
usuários do Cadastro Único e Programas Sociais. 
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OFICINEIRO – ARTE 

REQUISITO: Certificado de Conclusão de Ensino Médio e experiência mínima de 06 (seis) meses. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: 1.100,00 (hum mil e cem reais) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40H 

ATRIBUIÇÕES: Planejar e desenvolver atividades artesanais, objetivando promover e qualificar o convívio 

social e a convivência comunitária; Planejar o uso e prever as quantidades necessárias de materiais a serem 

usados na oficina; Registrar e evoluir as atividades realizadas nos grupos (descrição das atividades com a 

metodologia usada, número de usuários que participaram e avaliação das atividades); Registrar a frequência 

dos usuários nas atividades realizadas; Organizar e cuidar dos materiais que ficarem sob sua 

responsabilidade; Participar de atividades de planejamento, sistematização e avaliação do serviço, 

juntamente com a equipe de trabalho; Participar de atividades de capacitação da equipe; Participar e auxiliar 

na organização de eventos promovidos pelo Serviço e/ou pelo CRAS; Acompanhar os grupos que estão sob 

sua responsabilidade em atividades externas (passeios, viagens, capacitações); Outras atividades inerentes à 

função. 

 

 

OFICINEIRO – MÚSICA 

REQUISITO: Certificado de Conclusão De Ensino Médio e experiência mínima de 06 (seis) meses. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: 1.100,00 (hum mil e cem reais) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40H 

ATRIBUIÇÕES: - Planejar e desenvolver atividades de ensino – aprendizagem em oficinas de canto e música, 

objetivando promover e qualificar o convívio social e a convivência comunitária; - Planejar o uso e prever as 

quantidades necessárias de materiais a serem usados na oficina; - Registrar e evoluir as atividades realizadas 

nos grupos (descrição das atividades com a metodologia usada, número de usuários que participaram e 

avaliação das atividades); - Registrar a frequência dos usuários nas atividades realizadas; - Organizar e cuidar 

dos materiais que ficarem sob sua responsabilidade; - Participar de atividades de planejamento, 

sistematização e avaliação do serviço, juntamente com a equipe de trabalho; - Participar de atividades de 

capacitação da equipe; - Participar e auxiliar na organização de eventos promovidos pelo Serviço e/ou pelo 

CRAS; - Acompanhar os grupos que estão sob sua responsabilidade em atividades externas (passeios, 

viagens, capacitações); - Outras atividades inerentes à função. 

 

OFICINEIRO – ESPORTE E LAZER 

REQUISITO: Certificado de Conclusão De Ensino Médio e experiência mínima de 06 (seis) meses. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: 1.100,00 (hum mil e cem reais) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40H 

ATRIBUIÇÕES: - Planejar e executar atividades sistemáticas esportivas e de lazer, valorizando as 

manifestações corporais, objetivando promover e qualificar o convívio social e a convivência comunitária; - 

Planejar o uso e prever as quantidades necessárias de materiais a serem usados no Projeto; - Registrar e 

evoluir as atividades realizadas nos grupos (descrição das atividades com a metodologia usada, número de 

usuários que participaram e avaliação das atividades); - Registrar a frequência dos usuários nas atividades 
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realizadas; - Organizar e cuidar dos materiais que ficarem sob sua responsabilidade; - Participar de atividades 

de planejamento, sistematização e avaliação do serviço, juntamente com a equipe de trabalho; - Participar 

de atividades de capacitação da equipe; - Participar e auxiliar na organização de eventos promovidos pelo 

Serviço e/ou pelo CRAS; - Acompanhar os grupos que estão sob sua responsabilidade em atividades externas 

(passeios, viagens, capacitações); - Outras atividades inerentes à função.  

 

OFICINEIRO – GRAFITAGEM 

REQUISITO: Certificado de Conclusão De Ensino Médio e experiência mínima de um ano. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: 1.100,00 (hum mil e cem reais) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40H 

ATRIBUIÇÕES: Planejar e executar atividades de grafitagem; Planejar o uso e prever as quantidades 

necessárias de materiais a serem usados na oficina; Registrar e evoluir as atividades realizadas nos grupos 

(descrição das atividades com a metodologia usada, número de usuários que participaram e avaliação das 

atividades); Registrar a frequência dos usuários nas atividades realizadas; Organizar e cuidar dos materiais 

que ficarem sob sua responsabilidade; Participar de atividades de planejamento, sistematização e avaliação 

do serviço, juntamente com a equipe de trabalho; Participar de atividades de capacitação da equipe; 

Participar e auxiliar na organização de eventos promovidos pelo Serviço e/ou pelo CRAS; Acompanhar os 

grupos que estão sob sua responsabilidade em atividades externas (passeios, viagens, capacitações); Outras 

atividades inerentes à função. 

 

 

RECEPCIONISTA  

REQUISITO: Certificado de Conclusão de Ensino Médio e experiência mínima de 06 (seis) meses. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 H 

ATRIBUIÇÕES: Atuar na recepção; atender e filtrar telefonemas; anotar recados e recepcionar o público em 
geral; envio e controle de correspondências; Prestar atendimento, informações e controlar entrada e saída 
do público; receber correspondência; executar outras atividades correlatas; Controle e arquivamento de 
documentos.  
 

 

SUPERVISOR DO CADÚNICO 

REQUISITO: Certificado de Conclusão De Ensino Médio e experiência mínima de 01 (um) ano. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: 1.100,00 (hum mil e cem reais) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 H 

ATRIBUIÇÕES: Responsável por receber os formulários preenchidos e garantir que sejam devidamente 
digitados no aplicativo de entrada e manutenção de dados; Realizar extração, transmissão, recepção e 
importação de arquivos, gerar e analisar os tratamentos de multiplicidade no aplicativo, repassando as 
atualizações necessárias aos digitadores; Executar tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
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EDUCADOR/CUIDADOR SOCIAL  

REQUISITO: Certificado de Conclusão de Ensino Médio e experiência mínima de 06 (seis) meses com atuação 
em Programas ou Projetos Sociais e/ou Curso de Cuidador Infantil. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 12x36 

ATRIBUIÇÕES: Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Relação afetiva personalizada e 
individualizada com cada criança/adolescente; Organização do ambiente (espaço físico e atividades 
adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou adolescente; Auxilio à criança e ao adolescente 
para lidar com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e construção da identidade; Organização 
de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de modo a 
preservar sua história de vida; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos 
no cotidiano; Quando se mostrar necessário e pertinente, um profissional de nível superior (psicólogo ou 
assistente social) deverá também participar deste acompanhamento; Apoio na preparação da criança ou 
adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado por um profissional de nível 
superior.  
 

 

 

PORTEIRO  

REQUISITO: Certificado de Conclusão de Ensino Fundamental e experiência mínima de 06 (seis) meses. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: Plantão 12 x 36 

ATRIBUIÇÕES: Exercer atividade na área de portaria envolvendo serviços de vigilância e recepção, sob 
supervisão, baseando-se em regras pré-determinadas, para assegurar a ordem e o cumprimento do 
regulamento, controlando a entrada e saída de pessoas, recebendo correspondências e encaminhando 
encomendas aos destinatários; Recepcionar visitantes orientandos sobre o fluxo da casa de acolhimento e as 
particularidades no acesso.  

 

 

PORTEIRO  

REQUISITO: Certificado de Conclusão de Ensino Fundamental e experiência mínima de 06 (seis) meses. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: Plantão 40 horas 

ATRIBUIÇÕES: Exercer atividade na área de portaria envolvendo serviços de vigilância e recepção, sob 
supervisão, baseando-se em regras pré-determinadas, para assegurar a ordem e o cumprimento do 
regulamento, controlando a entrada e saída de pessoas, recebendo correspondências e encaminhando 
encomendas aos destinatários; Recepcionar visitantes orientandos sobre o fluxo da casa de acolhimento e as 
particularidades no acesso.  

 

 

VIGIA 

REQUISITO: Certificado de Conclusão De Ensino Fundamental e experiência mínima de 06 (seis) meses e/ou 
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Curso de Vigilante. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: Plantão 12 x 36 

ATRIBUIÇÕES: Exercer atividade na área de vigilância em estabelecimentos e instalações imobiliárias do 

acervo municipal, rondando suas dependências, observando e anotando a entrada e saída de pessoas ou 

bens, no sentido de evitar roubos e irregularidades que resultem em danos ao Patrimônio Municipal, 

tomando as providências repressivas necessárias e comunicando-as à autoridade policial e ao superior 

imediato; 

 

 

COZINHEIRO (A) SCFV 

REQUISITO: Certificado de Conclusão De Ensino Fundamental e experiência mínima de um ano 

REMUNERAÇÃO MENSAL: 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

ATRIBUIÇÕES: Executar, sob orientação de Nutricionista, as tarefas relativas à confecção da alimentação; 
preparar refeições balanceadas de acordo com o cardápio pré-estabelecido; Exercer perfeita vigilância 
técnica sobre a condimentação e cocção dos alimentos; Manter livres de contaminação ou de deterioração 
os gêneros alimentícios sob sua guarda; Selecionar os gêneros alimentícios quanto à quantidade, qualidade e 
estado de conservação; Zelar para que o material e equipamento de cozinha estejam sempre em perfeitas 
condições de utilização, higiene e segurança; Operar com fogões, aparelhos de preparação ou manipulação 
de gêneros alimentícios, refrigeração e outros; Servir a alimentação nos utensílios próprios, observando as 
quantidades determinadas para cada acolhido; Recolher, lavar e guardar utensílios, encarregando-se da 
limpeza geral da cozinha e refeitório; Executar outras tarefas correlatas. 

 

 

COZINHEIRO (A) CASA DE ACOLHIMENTO 

REQUISITO: Certificado de Conclusão De Ensino Fundamental e experiência mínima de um ano 

REMUNERAÇÃO MENSAL: 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: Plantão 12x36 

ATRIBUIÇÕES: Executar, sob orientação de Nutricionista, as tarefas relativas à confecção da alimentação; 
preparar refeições balanceadas de acordo com o cardápio pré-estabelecido; Exercer perfeita vigilância 
técnica sobre a condimentação e cocção dos alimentos; Manter livres de contaminação ou de deterioração 
os gêneros alimentícios sob sua guarda; Selecionar os gêneros alimentícios quanto à quantidade, qualidade e 
estado de conservação; Zelar para que o material e equipamento de cozinha estejam sempre em perfeitas 
condições de utilização, higiene e segurança; Operar com fogões, aparelhos de preparação ou manipulação 
de gêneros alimentícios, refrigeração e outros; Servir a alimentação nos utensílios próprios, observando as 
quantidades determinadas para cada acolhido; Recolher, lavar e guardar utensílios, encarregando-se da 
limpeza geral da cozinha e refeitório; Executar outras tarefas correlatas. 
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

REQUISITO: Certificado de Conclusão De Ensino Fundamental  

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas  

ATRIBUIÇÕES: Limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de 
mantê-los nas condições de asseio requeridas; Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando 
detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; Percorrer as dependências da 
Prefeitura, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de 
iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; recolher e distribuir internamente correspondências, pequenos 
volumes e expedientes, separando-os por destinatário, observando o nome e a localização, solicitando 
assinatura em livro de protocolo; Executar serviços externos, apanhando e entregando correspondências; 
Duplicar documentos diversos, operando máquina própria, ligando-a, abastecendo-a de papel e tinta, 
regulando o número de cópias; Operar cortadoras e grampeadores de papel, bem como alcear os 
documentos duplicados; Manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; Comunicar ao superior 
imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas 
dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; 
Executar outras atribuições afins. 

 

 

 

ANEXO III 
FICHA DE INSCRIÇÃO E MODELO DE CURRÍCULO 

Nome do Candidato (a):  Número de inscrição:  

Nº RG ou CNH ou Passaporte ou 
Conselho de Classe:  

Nº CPF:  Nº Título de Eleitor:  

Nº Certificado de Reservista:  Nº CTPS  

Endereço completo:  

CARGO/FUNÇÃO:  

Data:  Assinatura do candidato (a):  

 

MODELO DE CURRÍCULO 

Nome completo:  


